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Victor Ponta la 3X3 – Realitatea Tv  
2 octombrie 2010 
 

Stelian Tănase: Victor Ponta, preşedintele PSD, în ultima repriză „3x3” a acestei 
ediţii. Bun venit, domnule Ponta. Ce a fost astăzi la TSD, că văd că aţi avut un 
minicongres, aşa, să spunem, sau Congresul tineretului, ce a fost? 

Victor Ponta: Chiar a fost Congresul tineretului. 
Stelian Tănase: Dar nu a fost congresul mare, care îl aveţi în 16 decembrie? 
Victor Ponta: Nu, încă tineretul nu este tot în partid. E doar o parte importantă. 

Şi după aceea, deşi nu face obiectul, dumneavoastră v-am povestit înainte să înceapă 
emisiunea, am văzut un meci extraordinar de rugby, finala Campionatului Naţional. Şi pe 
drum mă gândeam că aşa e şi în România: orice meci de fotbal cu scandal, cu înjurături, 
cu bani negri atrage atenţia. Un meci frumos de rugby de campionat naţional probabil 
că s-au uitat câţiva oameni. 

Stelian Tănase: Am vrut şi eu să vin la meci, dar era suprapus peste... şi eu sunt 
amator de rugby şi... 

Victor Ponta: Cred că aţi înţeles paralela mea între viaţa de zi cu zi şi ce se 
întâmplă în sport. 

Stelian Tănase: Canibalizarea vieţii publice. 
Victor Ponta: Unde tot ce e mai de scandal şi mai rău până la urmă...  
Stelian Tănase: Ce faceţi cu moţiunea de cenzură? 
Victor Ponta: O depunem. 
Stelian Tănase: Când? 
Victor Ponta: În luna aceasta, luna octombrie. 
Stelian Tănase: După congres sau înainte de congres? 
Victor Ponta: Mai sunt două săptămâni. Vreau să fiu foarte corect. În mod 

normal, noi, PSD, avem numărul necesar de parlamentari ca să depunem singuri. Aşa am 
avut în 15 iunie. Atunci a fost, aşa, o mică confruntare amicală între noi şi liberali. Între 
timp însă ne-am întâlnit, am discutat, o vom depune împreună, o vom semna împreună, 
noi şi liberalii. Şi luna aceasta depunem moţiunea de cenzură. 

Stelian Tănase: E posibil înainte? E posibil după congres?  
Victor Ponta: Oricare dintre variante. 
Stelian Tănase: Care e calendarul? 
Victor Ponta: Luna octombrie. Păi vreau să vă spun foarte clar. Avem dreptul la o 

singură moţiune de cenzură pe sesiune. Dacă o depunem mâine şi ne lipsesc două voturi 
sau trei, după aia, până în decembrie, stăm şi ne uităm la guvern şi nu putem să facem 
nimic. Evident că, între timp, şi nu am ascuns lucrul ăsta, am încercat să mai obţinem 
voturi. Doar noi şi cu liberalii nu ne ajung aceste voturi. Votăm toţi, şi noi, liberalii. 

Stelian Tănase: Să dărâmaţi guvernul. 
Victor Ponta: Vă reamintesc că aici e o chestie oarecum ciudată. În ultima 

moţiune, în 15 iunie, noi am avut 228 de voturi pentru moţiune şi 197 pentru guvern. 
Orice om simplu, normal, care se uită la noi, zice: aţi fost 228 la 197. Da, dar ne trebuie 
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236, jumătate plus unu din toţi parlamentarii. Şi aici ni s-a părut, şi cu asta închei 
subiectul, mi s-a părut totuşi un gest de mare laşitate din partea unor parlamentari care 
nici nu au avut curaj să vină să spună: noi susţinem guvernul, în special cam toţi de la 
independenţi şi o parte de la minorităţi. Noi susţinem guvernul. Aşa cum e el, îl susţinem 
sau votăm moţiunea de cenzură. Au preferat să stea acasă, ceea ce totuşi e o laşitate 
politică care cred că ar trebui sancţionată. 

Stelian Tănase: Ce şanse are această moţiune de cenzură? Pentru că este o 
situaţie economică foarte dură, lumea e nemulţumită, PD-L a căzut dramatic în sondaje. 

Miruna Munteanu: Nu are legătură nici cu criza economică, nici cu mişcările 
sociale. Are legătură cu aritmetica parlamentară. Care este aşa cum o ştim. 

Victor Ponta: Din păcate. 
Miruna Munteanu: Deci să nu ne facem iluzii că se vor trezi brusc conştiinţe, 

vorbesc de grupul independenţilor şi de poziţia lor neasumată. 
Victor Ponta: Guvernul de ei depinde de fapt. 
Miruna Munteanu: Sigur că de ei depinde. Ştim cu toţii că majoritatea sunt 

dezertori din PSD  
Victor Ponta: Şi PNL. 
Miruna Munteanu: Dar mai puţini. PNL deja plătise tributul cu mult înainte cu 

PD-L, aşa că nu au mai avut de unde să ia atât de mult. Deci ştim că aşa-zisul grup al 
independenţilor este fidel actualei majorităţi şi cu mulţi s-a negociat contra unor 
favoruri şi a unor promisiuni foarte concrete. 

Stelian Tănase: Şi nu s-ar putea şi acum Opoziţia să promită: uite, noi venim la 
putere în 2012. Sondajele arată asta. Gândiţi-vă la viitorul vostru politic. 

Miruna Munteanu: Asta ar fi singura soluţie. 
Stelian Tănase: Mai scădem, de pildă, din familia PSD sau vin din familia PNL şi ar 

putea să aibă nişte nostalgii, să schimbe. 
Miruna Munteanu: Nu e vorba de nostalgii. E vorba efectiv de ofertă. Ca la piaţă: 

ce poţi să îmi promiţi? 
Stelian Tănase: Veţi face această ofertă? 
Victor Ponta: Nu. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost asigurarea, am ascultat 

un pic mai devreme şi am auzit discursul oarecum fals al domnului Berceanu. Noi acum 
avem 130 de parlamentari. Sigur, nu mă iau după sondaje, neapărat. Dar sondajele au 
un anumit rol. Dacă se păstrează cifra actuală din sondaje vom avea în jur de 170-180 de 
parlamentari. Deci noi avem de unde în plus. PD-L are acum 170, în mod sigur vor avea 
sub 100. Aşa încât şi din punctul ăsta de vedere, sigur, ne avantajează. Dar trebuie să 
ajungem la alegeri. Însă nu s-a pus problema şi nu am discutat cu nimeni: hai să îl luăm 
înapoi pe domnul Oprea, că îl punem ministrul apărării. Nu, Doamne fereşte, sau pe 
domnul nu ştiu care. Nu, nu se pune problema. 

Miruna Munteanu: Bine, dar, din păcate, fără votul lor nici o moţiune nu va 
trece. 

Victor Ponta: Vreau să vă spun un lucru şi nu o spun din dorinţa de a băga băţul 
prin gard neapărat la ceilalţi. Mai mulţi cu care am avut discuţii şi care s-ar putea să ni se 
alăture sunt din zona PD-L în special.  

Stelian Tănase: Nu de la independenţi neapărat. 
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Victor Ponta: La independenţi sunt 2-3 care au nişte funcţii şi nişte avantaje 
materiale pe care nici nu vreau şi nici nu am de unde să le ofer. În schimb, în zona PD-L 
sunt nişte oameni care se gândesc că mai devreme sau mai târziu vine momentul 
adevărului, vine 2012. Or, atunci să te duci din nou să ceri să te aleagă lumea 
parlamentar şi să te întrebe dar ce ai făcut? Tu ai fost de acord cu ăştia care au tăiat 
pensiile, salariile? Cred că ăsta e un semn de întrebare pentru mulţi din PD-L. Nu mai 
vorbesc de... aici, domnul Berceanu juca o operetă oarecum ieftină. Bănuiesc că nu e 
foarte fericit că nu mai e ministru şi mai ales că a pierdut la vot şi nu mai are nicio 
funcţie la Senat. Bănuiesc că domnul Blaga, cu oarecare mânie se mai uită înapoi la ce s-
a întâmplat. Şi mulţi alţii. Dar nu vreau neapărat să ne bazăm pe disensiunile din PD-L, 
cât pe faptul, într-adevăr, că pe teama că va veni... 

Stelian Tănase: În PSD sunt disensiuni? E un partid mare, cu opinii multe. 
Victor Ponta: Dumneavoastră o să verificaţi ceea ce spun. Cred că nu a mai fost 

de foarte mult timp PSD atât de liniştit şi de unit, dintr-un motiv foarte simplu. Nu că 
deodată mă iubesc toţi pe mine sau eu pe ei, sau... dar cred că a înţeles toată lumea. De 
la domnul Geoană, cu care am avut, normal, competiţia, până la toţi ceilalţi au înţeles. 
De data asta, dacă iar nu suntem uniţi, dacă iar ne batem între noi, sigur pierdem. În 
schimb, dacă suntem uniţi.... 

Stelian Tănase: Pierdeţi alegerile din 2012. 
Victor Ponta: Pierdem alegeri, pierdem... ceea ce îşi doreşte orice partid, să vină 

la guvernare. Dacă suntem uniţi, avem o oportunitate uriaşă de a reveni nu doar ca 
partid, dar şi cu un alt program şi cu speranţa că PSD, nemaifiind în alianţe, în tot felul 
de aranjamente de orice tip, va putea să fie un PSD mai bun decât cel din 200-2004. 

Stelian Tănase: Mergeţi singuri în alegerile viitoare, fără aliaţi? 
Victor Ponta: Categoric da. 
Stelian Tănase: Mă refer la PC, care tradiţional mergea în formulă cu 

dumneavoastră. 
Victor Ponta: Eu am înţeles de la dânşii că vor să candideze singuri. Şi nu îi voi 

împiedica în acest sens. 
Miruna Munteanu: Speraţi că veţi obţine majoritatea absolută în aşa fel, încât să 

puteţi guverna singuri? Sau nu pare totuşi foarte realist? 
Victor Ponta: Mie mi se pare realist. Pentru că dacă avem 40% în sondaje, daţi-

ne voie să ne gândim că vom lua 45% prin redistribuire. În al doilea rând, obiectivul 
principal, sigur, că este de a lua cât mai mulţi parlamentari. Eu cred cu tărie în faptul că 
un guvern monocolor este un guvern mai eficient. Cred că şi domnul Antonescu, şi l-aţi 
auzit, şi dânsul ar vrea cumva să obţină cât mai multe voturi pentru PNL, logic. 

Miruna Munteanu: Bine, orice lider de partid vrea asta. 
Victor Ponta: Da, dar eu am trăit două experienţe: una, 200-2004 ca ministru, 

cealaltă 2008-2009. Evident, dincolo, nu există nici o comparaţie între Adrian Năstase şi 
Emil Boc. Dar dincolo de asta, ca mecanism de funcţionare, un guvern monocolor este 
mult mai eficient decât un guvern de coaliţie care trebuie să îşi negocieze practic în 
fiecare luni dimineaţă poziţiile politice pe care le are. Noi am încercat toţi cu toţi. A fost 
şi PNL cu PD în Convenţie, după aia a fost PNL susţinut de... le-am încercat, nu a mers 
nici una.  
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Miruna Munteanu: E vorba că trebuie să repeţi totuşi votul populaţiei. Şi 
populaţia de multă vreme nu mai vrea, nu îşi mai canalizează decisiv simpatiile către un 
singur partid. 

Victor Ponta: Eu nu cred că 2012 va mai fi un an ca până acum. Niciodată până în 
acest moment, şi nu o spun că sunt eu în Opoziţie, niciodată până în acest moment, 
indiferent de căderile chiar ale domnului Constantinescu, un preşedinte şi un guvern nu 
au fost atât de jos în opinia publică la 9 luni după alegeri. Sunt 9-10 luni. Nu sunt 4 ani. 
Niciodată până acum 80 şi ceva la sută din români răspund constant că ţara merge într-o 
direcţie greşită. Eu cred că viitoarele alegrilor, dacă vor fi corecte, să ştiţi că 80% dintre 
români, a prestat ieri CCSB sondajul, 80% dintre români cred că alegerile vor fi fraudate. 
Dacă vor fi corecte... 

Stelian Tănase: Şi că mergem într-o direcţie greşită, cam tot în acelaşi procent. 
Victor Ponta: Cred că nenumăratele discuţii la care s-a spus aşa, bomboana pe 

colivă cu ce a făcut Roberta Anastase în Parlament, categoric creează impresia în opinia 
publică că se fură voturi. Dar dacă vor fi alegeri cât de cât corecte, eu cred că va fi o 
mutaţie importantă pe scena politică românească. 

Stelian Tănase: Vreau să dau un citat din Victor Ponta. 
Victor Ponta: Nu e bine. Deja daţi citate din mine? 
Stelian Tănase: „M-am săturat şi eu să mă tot înjure Băsescu”. V-aţi săturat să vă 

înjure Băsescu? Gata? Nu mai răbdaţi? 
Victor Ponta: Nu e vorba de răbdat. Am răspuns şi eu. Recunosc că i-aş dori să nu 

mă înjure, ca să nu trebuiască să răspund. Mi-aş dori să pot, şi încerc. Fac eforturi, poate 
reuşesc, şi astăzi să vorbesc de ce vrea să facă PSD. Pentru că la partea asta cu 
înjurăturile chiar simt o oarecare saturaţie în opinia publică. Iar dacă citatul era până la 
capăt sau dacă e vorba de ce am zis azi... 

Stelian Tănase: „Eu am aflat din gura domnului Traian Băsescu că domnia sa ştie 
exact unde îmi fac vacanţele” etc., etc. 

Victor Ponta: Bine, aia a fost o porcărie şi mi s-a părut oarecum anormal. Nu 
numai că preşedintele ţării se duce la o emisiune televizată şi începe să spună: ştiu eu 
unde a fost Ponta în vacanţă. Normal, e o chestie securistă asta.  

Stelian Tănase: Serviciile, nu?  
Victor Ponta: Întâmplător nici nu aveau informaţiile corecte. 
Stelian Tănase: Şi presa mai scrie despre dumneavoastră.  
Victor Ponta: Doi, faptul că a doua zi toată lumea a reluat tot ce ceea ce spunea 

Traian Băsescu.  
Stelian Tănase: Încă face audienţă, chiar dacă a căzut atât de tare în sondaje. 
Victor Ponta: Dacă îmi permiteţi să vă spun că nu mai face aşa audienţă. 
Stelian Tănase: Vedem mâine, vorbim mâine la telefon. 
Victor Ponta: La dânsul acasă, la Radu Moraru, eu am avut audienţă mai mare 

decât Traian Băsescu. Dovadă nu că eu sunt neapărat mai bun, dar că lumea ştie ce 
spune Traian Băsescu. Pe mine mă interesează altceva. Şi aici, dacă îmi permiteţi, m-am 
săturat să aud doar înjurături de la Traian Băsescu. În general, la adresa mogulilor, la 
adresa răilor care nu vor să muncească, la adresa tuturor. Dar nu ai putea să ne spui şi 
ce faci tu ca să nu mai fie aşa? Mogulii ăia sunt răi. Foarte bine, eşti de 6 ani preşedinte, 
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de ce nu i-ai pedepsit până acum? Opoziţia e foarte rea. Foarte bine, hai să facem 
alegeri. Dacă zici că e aşa de rea Opoziţia, hai să facem alegeri. Toată lumea ne vrea răul, 
numai el ne vrea bine. Cunosc discursul ăsta de la Capitală, când era foarte bun primar, 
dar nu îl lăsau consilierii generali. După aia nu l-a lăsat Tăriceanu. Acum cine nu îl mai 
lasă, cine? Boc sau cine? Acum nu îl lasă iar mogulii şi cu Opoziţia. E un discurs deja 
stupid. Mă aştept mai mult de la o persoană care totuşi încă ocupă funcţia de 
preşedinte. 

Miruna Munteanu: Dumneavoastră v-a adus nişte acuzaţii concrete.  
Victor Ponta: A doua zi, la 12, am venit cu dovezile că erau nişte prostii. Voiam să 

candidez la Primăria Capitalei, dar eu neavând buletin de Bucureşti ar trebui cu trei luni 
înainte... 

Miruna Munteanu: Hai să zicem că asta se putea rezolva. 
Victor Ponta: Cu trei luni înainte, scrie în lege. Scrie în lege, nu se poate rezolva 

pentru nimeni, nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine. Doi, m-a obligat să dezvălui 
ceea ce colegii mei ştiau. Eu l-am susţinut pe Sorin Oprescu, deşi nu era candidatul 
partidului nostru. La început mai puţin public, după aceea public, am fost în emisiuni şi l-
am susţinut, sper că nu se supără Cristi Diaconescu. 

Miruna Munteanu: Dar a insinuat, nu ştiu dacă direct preşedintele, foarte clar, 
dar după aia, apropiaţi ai Cotroceniului au insinuat că dumneavoastră eraţi pregătit să 
treceţi în barca independenţilor, fiind foarte bun prieten cu domnul Oprea. 

Victor Ponta: Eu am fost foarte bun prieten cu domnul Oprea şi nu mă dezic de 
lucrul ăsta, pentru că şi eu, şi domnul Oprea, şi încă doi colegi de-ai noştri, Traian 
Băsescu, ne-a luat pe mine de la Procuratură, pe dânsul din Armată, pe altul de la firma 
lui de IT şi ne-a adus în lumea mare a politicii. Şi ne-a unit recunoştinţa şi faptul că am 
fost oamenii lui Adrian Năstase.  

Miruna Munteanu: Mă speriasem, credeam că ai lui Traian Băsescu. 
Victor Ponta: Ştiţi de ce mă gândeam? Că Traian Băsescu nu a zis atunci de mine. 

A zis de Gabi Oprea că e şeful mafiei personale. Nu era şeful mafiei personale. Era ca şi 
mine, ca şi Eugen Bejinariu, ca şi alţii, eram oamenii cei mai apropiaţi de Adrian Năstase 
şi de PSD. De ce cineva a schimbat şi a trecut fix în partea ailaltă? Eu îmi aduc aminte cât 
de supărat era Gabi Oprea, cum îi vorbea Traian Băsescu când era primar general. L-a 
făcut în toate felurile. Nu aş putea să stau la masă cu cineva care m-a făcut... dar nu 
comentez de altcineva. 

Stelian Tănase: Chestii de afaceri sau de dosare? 
Victor Ponta: Vreau să vă spun că a fost preşedintele organizaţiei de tineret la 

PSD, am fost vicepreşedinte, mi-am dorit întotdeauna să fiu un lider important în PSD, 
nu m-am gândit că am să fiu preşedinte la 38 de ani. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta şi nu 
voi face politică, cred că vă daţi seama, decât în PSD. 

Miruna Munteanu: Deci nu este adevărat că eraţi pregătiţi să plecaţi în caz că...? 
Victor Ponta: Este o mare minciună. Şi mi se pare jenant. Dacă nu mă înşel, 

cineva de la UNPR a afirmat chestia asta. Şi după aia preşedintele României... 
Miruna Munteanu: Dar cred că a fost chiar un comunicat al UNPR. 
Victor Ponta: Mi se pare extrem de jenant lucrul acesta. 
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Stelian Tănase: „Eu am stabilit să mă bat cu Băsescu, nu cu slugile”, spuneţi 
dumneavoastră, foarte recent, hârtia e încă caldă. 

Victor Ponta: Păi au ieşit aşa, deodată, tot felul de oameni, ieri, alaltăieri, ieşeau 
aşa, cum arăţi cărţile pe masă la tabinet. Şi a ieşit Boc. După Boc, Sever Voinescu, după 
Sever Voinescu... 

Miruna Munteanu: Elena Udrea. 
Victor Ponta: Şi vorbeau cu aceleaşi cuvinte, nici măcar nu vorbea fiecare. 
Stelian Tănase: E un consilier de presă care face un comunicat. 
Victor Ponta: Da, dar eu nu le cer colegilor mei doar să recite o poezie. Le cer să 

gândească. Sigur că există nişte mesaje politice. Dar oameni buni, gândiţi! 
Stelian Tănase: Ştiu că vi s-a cerut să răspundeţi la ceea ce a spus Sever 

Voinescu, şi dumneavoastră aţi spus, eu nu discut ce spun slugile, cel mult cu stăpânul. 
Victor Ponta: Sever Voinescu este omul care stă lângă Roberta Anastase, au fost 

prinşi furând acele voturi. Eu, dacă ar fi fost la mine în partid, eu le-aş fi spus: măcar să 
nu vă mai văd la televizor vreo cinci luni până mai uită lumea de voi. Să mă apuc să îl 
scot pe cel care toată lumea zice: a, ăsta era ăla care a furat voturi, să apuc să îl scot la 
televizor să înceapă iar cu ciorba aia cu mogulii mi se pare că mă întorc la ceea ce 
începusem, mi se pare că vorbim de înjurături şi de strigătele galeriei, în loc să vorbim 
totuşi de lucruri serioase. 

Stelian Tănase: Totuşi, trebuie să recunoaşteţi, nu este de azi, de ieri, este o 
canibalizare a spaţiului public acest tip de expresii, formule, atacuri la persoană, amintiri 
de viaţa personală, tot felul de poveşti din astea se întâlnesc mai multe în spaţiul public 
decât proiecte, soluţii serioase. Trebuie să recunoaşteţi lucrul ăsta. 

Victor Ponta: Eu vreau să vorbesc de programul nostru de guvernare şi... 
Stelian Tănase: Recunoaşteţi lucrul ăsta. Deci schimburile astea de replici deja au 

devenit o banalitate. 
Victor Ponta: Aici vine oarecum împărţită totuşi. Când spun împărţită, totuşi şi 

spaţiul media cere lucrul ăsta pentru că... 
Stelian Tănase: Face audienţă dacă se aude o înjurătură. Ia înjuraţi pe cineva 

acum, să vedeţi cum sare. 
Victor Ponta: Nu neapărat. Să ştiţi că am făcut audienţă şi când am vorbit şi am 

explicat ce înţelegem noi prin impozit diferenţiat. Dar e mai uşor să vorbeşti de 
înjurături şi de scandal cu Băsescu, decât totuşi să discuţi de lucruri un pic mai... 

Stelian Tănase: Ce veţi face la congres? Aveţi o soluţie la această criză? Dacă 
mâine luaţi guvernarea, zice Boc plecăm. Băsescu zice hai să ne retragem, ca să ne 
refacem imaginea până în 2012, lăsaţi-i pe ăştia să se compromită.  

Victor Ponta: Nu o să zică. 
Stelian Tănase: Aveţi soluţii?  
Victor Ponta: Da. 
Stelian Tănase: Să auzim, una, două, trei. 
Victor Ponta: Păi, una, două, trei. Au lucrat de vreo trei luni departamentele sub 

coordonarea lui Adrian Năstase şi eu am venit cu cât mai mulţi oameni din afara 
partidului. 

Stelian Tănase: Bun, care sunt soluţiile? 
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Victor Ponta: În primul rând, va fi primul congres al unui partid în România care 
nu va avea ca obiect principal alegeri, cine cu cine candidează, contra cui. 

Stelian Tănase: Capul şefului. 
Victor Ponta: Nu neapărat, dar şi bătălia pe funcţii, cred că e prima dată. 
Stelian Tănase: Nu va exista. 
Victor Ponta: Nu, nu se candidează la nici o funcţie. Am avut bătălia pe funcţii în 

20 februarie. Ci chiar bătălia importantă este dacă reuşim să ne promovăm mesajul 
nostru, în primul rând, economic, pentru că dacă nu dai răspunsuri de unde ai bani, 
degeaba vorbeşti. 

Stelian Tănase: Impozitare diferenţiată, renunţare la cota unică. Asta e altă idee. 
Victor Ponta: Renunţarea la cota unică. TVA diferenţiat. 
Stelian Tănase: Între şi între, şi la ce? 
Victor Ponta: 5% la alimente. Liberalii au venit cu ideea că aceşti 5% să fie şi la 

construcţii. E o idee a lor. 
Stelian Tănase: Ca să refacă industria imobiliară. 
Victor Ponta: Nu e o idee greşită. În al treilea rând, vrem să avem totuşi un 

serviciu specializat, un ministru care să răspundă de ce înseamnă fonduri europene, 
banii cei mai ieftini şi marile proiecte. Există în continuare dorinţa de a se face investiţii 
în România, investiţii mari. 

Stelian Tănase: Vedem că investiţiile în sume directe au scăzut dramatic, sunt la 
mai puţin de jumate. 

Victor Ponta: Într-un fel e normal, pentru că există criza mondială, există o 
instabilitate politică şi legislativă. Să ştiţi că anul acesta, 2010, Codul Fiscal s-a schimbat 
de 8 ori. De 8 ori prin ordonanţă de urgenţă. Orice investitor vine şi spune: eu nu vreau 
să am taxa mai mică sau mai mare, spune-mi cât e. Dacă o schimbi de 8 ori, suntem în 
octombrie. Dacă a schimbat-o de 8 ori în 9 luni, e clar că nu îşi poate face nici un 
business, plan.  

Stelian Tănase: Şi se duce în Grecia. 
Victor Ponta: Nu neapărat în Grecia. Se duce în Asia. În al patrulea rând, vrem să 

avem un acord cu FMI în care să nu mai luăm bani împrumut.  
Stelian Tănase: Deci nu sunteţi partizanul unui nou împrumut de la FMI?  
Victor Ponta: Nu, şi vă explic şi de ce. Pentru că banii de la FMI deja au devenit 

scumpi. Au fost cei mai ieftini bani, cu 3,5. În momentul ăsta intră în BNR. Banca 
Naţională are rezerve suficiente, îi plasează cu 1,5. Deci pierde bani, nu poate finanţa 
deficitul bugetar, aia e marea noastră problemă, nu îi dă voie Banca Central Europeană. 
Şi atunci, marea noastră problemă este de a avea un acord cu FMI, care să fie un fel de 
radiografie, să fie un doctor care spune, am făcut radiografie, să fiţi sănătoşi, aveţi mici 
probleme, vă luaţi tratamentul. Banii noştri sau cu ceea ce vom finanţa deficitul bugetar 
sunt de pe pieţele internaţionale, unde dacă mergem cu radiografia de la FMI avem 
şanse să luăm bani mai puţini. Acum guvernul se împrumută cu cele mai mari dobânzi 
pentru că e disperat. Şi orice bancă comercială ştie, ăştia mor, mâine închid guvernul. 

Stelian Tănase: De ce ar fi guvernul ăsta disperat? A tăiat salariile, a ridicat TVA 
cu 5 procente, de ce ar fi disperat? 
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Victor Ponta: Ştiţi de ce? Pentru că există două tipuri de politici. Una este a 
guvernului actual şi nu numai a guvernului actual. E o oarecare greşeală şi pe plan 
european. Cealaltă politică şi nu e neapărat a PSD, şi Stiglitz a vorbit de ea, şi Krubman a 
vorbit de ea şi a zis: nu doar tăiaţi din vaca asta amărâtă care este bugetul de stat. 
Încercaţi să o faceţi mai grasă. Măriţi PIB, măriţi baza de impozitare, măriţi dacă puteţi 
veniturile la buget din surse neconvenţionale, nu aceleaşi: impozitul pe venit, TVA, 
accizele şi celelalte. Încearcă să ai un buget un pic mai mare care să îţi permită să 
investeşti, care să îţi permită să te îndatorezi şi să repui în mişcare roata asta 
economică. 

Miruna Munteanu: Sigur, numai că asta ne spun toţi politicienii de la liberali la 
social-democraţi. Inclusiv la PD-L am auzit teoriile astea care sunt foarte frumoase, sună 
foarte bine. 

Victor Ponta: Nu sunt teorii. 
Miruna Munteanu: Numai că nu se reflectă în măsuri concrete. 
Victor Ponta: Eu vin şi spun, şi avem un program, şi am calculat. Dacă măreşti 

salariul minim şi îl legalizezi la stat şi la privat sunt foarte multe multinaţionale care de 
fapt nu fac profit în România. Poţi să le faci de la 16%, 5% sau 25. Nu îi interesează 
pentru că profitul nu îl au. Ce plătesc în România, plătesc salarii şi la acel salariu plătesc 
contribuţiile sociale. Dacă reduci contribuţiile sociale de la 44 la 41. În acelaşi timp, eu 
nu cred, şi am învăţat lucrul ăsta, nu cred în politica doar cu morcovul. E şi politica doar 
cu bâta. Dar nu poţi doar cu bâta, cum face guvernul actual. Îţi reduc cum îţi reduc TVA 
de 5% la alimente. Dar, dacă te prind după aceea că faci evaziune fiscală, am un ANAF 
care chiar te sancţionează imediat. Şi atunci producătorul va zice, decât să plătesc 24% 
TVA, mai bine fac totul la negru şi bag banii în buzunar. Dacă trebuie să plătesc 5% şi ştiu 
că mă prinde şi mă execută, decât să dau şpăgi la Garda Financiară, la Poliţie, mai bune 
plătesc cei 5%. E această curbă care e cunoscută în economie: dacă stimulezi în vreun fel 
şi ameninţi în partea cealaltă ai şansa să ai încasări mai mari. Mai spun un lucru: în 
momentul în care noi venim şi vorbim la impozitarea diferenţiată că la venituri până la 
10 milioane de RON pe lună, 120 de milioane pe an, 12 mii de lei noi, ca să vorbesc în 
termeni actuali, dacă noi facem impozitare zero, sau deduceri zero, în momentul ăla 
foarte mulţi din cei... noi avem 60% în acest moment angajaţi la alb. Că există angajaţi la 
negru, cei care nu au deloc carte de muncă şi angajaţi la gri, cei care au salariu minim pe 
carte de muncă şi restul din mână. Îi scoţi la lumină. Eu vreau să vă spun doar un lucru, 
că nu există o singură soluţie. Aş minţi să spun de mâine venim şi facem lucrul ăsta şi o 
să fie bine. Există un pachet de măsuri şi există un tip de încredere şi a pieţelor 
financiare şi a populaţiei. Astea sunt măsurile fiscale şi economice. 

Miruna Munteanu: Pe impozitul diferenţiat aveţi o problemă cu liberalii, care au 
declarat că nu vor accepta aşa ceva. 

Victor Ponta: E normal. Dar cred că sunt un pic blocaţi. Şi să ştiţi, taxarea 
diferenţiată sau cota unică chiar nu ţin de ideologie. Toate guvernele de dreapta din 
Europa, mă rog, în SUA să zicem că Barack Obama e mai de stânga. Dar guvernele de 
dreapta din Europa, doamna Merkel, are impozit diferenţiat. Anglia acum, cu David 
Cameron, m-am văzut cu unul din miniştri şi m-a întrebat: cât vreţi să faceţi? Şi am zis: 
cel mai mare impozit pentru cele mai mari venituri vrem să le ducem la 35%. Clasa 
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medie va fi la 15%, cei cu venituri mari 25 şi cei foarte mari 35. Şi mi-a zis: păi, mă mut în 
România, că eu la mine plătesc 45. Era 50 pe vremea laburiştilor. 

Stelian Tănase: Nu aţi fost tentat să faceţi un guvern din umbră cu o listă de 
miniştri ca PNL? 

Victor Ponta: Nu, şi nici nu o să facem. 
Stelian Tănase: Dar am văzut că propuneţi un guvern restrâns. Vi se pare că va 

face faţă la o ţară din ce în ce mai complicată? 
Victor Ponta: Nu. Şi vreau să demontez un pic chestia asta. Noi avem în 

programul de guvernare 13 mari capitole. Ceea ce într-un fel s-a zis: cam aici vor fi 13 
ministere. În acelaşi timp, eu cred foarte mult, din experienţa 2000-2004 şi din ceea ce 
am văzut în alte guverne din această perioadă, că sunt anumite domenii în care trebuie 
chiar să îl însărcinezi pe un om, să îi dai şi autoritatea politică, dacă e membru al 
guvernului. De aia cred în povestea aia cu ministrul delegat pentru o anumită problemă, 
pentru dialog social. Nu poţi să îl scoţi pe ministrul muncii şi protecţiei sociale toată ziua 
să se ocupe numai de discuţia cu sindicatele. Că are multe alte lucruri de făcut. Dar 
trebuie să fie un ministru care să repornească dialogul social. 

Stelian Tănase: Deci, veţi propune 13 ministere cu 4 miniştri delegaţi, e corectă? 
Victor Ponta: E o variantă. 
Stelian Tănase: Puteţi să o schimbaţi la congres, eventual. 
Victor Ponta: Nu, o vom schimba în momentul în care chiar vom forma guvernul, 

dar nu o vom schimba fundamental, ci o vom adapta. Eu cred foarte mult că trebuie să 
ai un om şi trebuie să îi dai o sarcină să şi-o ducă la bun sfârşit. 

Stelian Tănase: Cam milităros, aşa.  
Victor Ponta: Nu, nu milităros. Vorbesc de eficienţă aici, să ştiţi. Oamenii care se 

ocupă de toate... Vreau să vă spun un lucru şi nu e o critică la adresa liberalilor. Eu am 
considerat atunci că să uneşti finanţele cu economia a fost o chestie nefericită. Ai făcut 
din două ministere... 

Stelian Tănase: Era un ministru mai ambiţios. 
Victor Ponta: Nu, că era domnul Vosganian. Cred că nici un om nu poate să se 

ocupe. Sunt multe ţări care din Ministerul Finanţelor au Ministerul Bugetului şi 
Ministerul Finanţelor. Dar să uneşti, să pui totul la un loc ca să zici că teoretic ai un 
singur ministru... 

Miruna Munteanu: Nu neapărat. Ai departamente separate în cadrul aceluiaşi 
minister. Nu e neapărat să faci un guvern superarborescent. 

Victor Ponta: Nici nu cred în guverne cu 40 de miniştri. Dar să ştiţi, în România şi 
în administraţia românească, autoritatea pe care ţi-o dă faptul că este un ministru... Vin 
de la Sport. Eu nu cred în faptul că sportul trebuie să fie la Ministerul Educaţiei, are cu 
şcoli, are cu altele, sportul e Cenuşăreasa. Chiar cred că sistemul cu agenţie e separat 
pentru sport. 

Stelian Tănase: Dar ştiţi că sportivii vor un minister, să fie mai făloşi. Toţi spun 
asta. 

Victor Ponta: Bun, agenţie cu rang de ministru, sunt de acord cu lucrul ăsta 
pentru că ştiu foarte bine că dacă îi bagi sub umbrela altora mai mari, săracii, ei 
întotdeauna o să fie la coadă.  
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Stelian Tănase: Vreau să citez iar din Victor Ponta.  
Victor Ponta: Mă măguliţi astăzi. 
Stelian Tănase: Păi, clasici mulţi pe la noi. 
Stelian Tănase: „Victor Ponta: Guvernul e al Elenei Udrea în acest moment”. 

Care e influenţa Elenei Udrea în guvern? Vi se pare că este o ţintă? Vi se pare ce? Că 
dacă aţi spus asta ca şeful unui partid de Opoziţie, cel mai mare partid de Opoziţie... 

Miruna Munteanu: Un ministru care a unit turismul cu dezvoltarea, iată. 
Victor Ponta: Probabil că îl va uni şi cu cel al administraţiei. 
Stelian Tănase: De ce e guvernul Elenei Udrea? 
Victor Ponta: Pentru că, şi vă spun aici şi din experienţa personală, din 2009. 

Domnul Boc chiar nu conduce guvernul. O să se supere pe mine, o să mă certe, nu mă 
interesează. Dar cred că e evident pentru toată lumea. Îl conduce preşedintele şi îl 
conduc oamenii puternici din guvern.... Dacă vin la televizor şi zic ca Videanu, că el voia 
să plece demult, dar îl ţinea cineva cu forţa. Doamna Udrea este, sigur, omul puternic al 
guvernului. Nu Boc. Pentru că, din păcate, dacă îl urmăresc pe Emil Boc nu aflu ce va 
face guvernul mâine. Că el se roteşte, se schimbă. Dacă o urmăresc pe doamna Udrea 
cam aflu. Şi cam cine pleacă din guvern şi cam cum se mai repartizează pe acolo banii. E 
o realitate politică şi trebuie să fim conştienţi de ea. 

Stelian Tănase: Aţi cerut înlocuirea unei alte doamne a PD-L, doamna Anastase. 
Spuneţi că asta ar debloca situaţia din Camera Deputaţilor. Credeţi că este o ţintă, intră 
pe agenda noastră politică? Veţi duce o luptă reală în Camera Deputaţilor? 

Victor Ponta: Da, o ducem deja de 2 săptămâni. 
Stelian Tănase: Mie mi se pare că e mai mult pentru presă şi aţi început nişte 

proceduri. Dar chiar veţi duce o luptă politică pe această miză? Mă gândeam că aveaţi 
miza moţiunii de cenzură. Intraţi pe mai multe fronturi. 

Victor Ponta: Noi suntem capabili să luptăm pe mai multe fronturi. E o miză 
extrem de importantă, de ce? Se tot vorbeşte, se tot spune, deşi opinia generalizată este 
cu politicienii care fac tot felul de malversaţiuni. Foarte rar însă, foarte rar se întâmplă 
să ai o dovadă palpabilă pe care să o înţeleagă toată lumea. În momentul în care 
doamna Anastase a supus la vot legea pensiilor, atenţie, nu era legea pentru doi-trei 
oameni, era legea pentru 6 milioane de oameni, în momentul în care a supus-o la vot şi 
toată lumea a filmat şi a văzut că sunt 80, nu 170... 

Stelian Tănase: De ce aţi plecat din sală? V-aţi înţeles cu ei? Aţi făcut o negociere 
şi aţi schimbat jocul? 

Victor Ponta: Dacă era o negociere nu depuneam plângere penală împotriva lor 
şi nu făceam toată această luptă. Dar noi am plecat din sală tocmai pentru că am spus: 
nu este cvorum. Dacă noi rămâneam în sală, câţi mai eram şi noi, era mai uşor între 150 
să zici că e 170. Dar de la 80 la 170?! 

Stelian Tănase: A fost negociere contra bani? 
Victor Ponta: Absolut nici un fel de negociere. 
Stelian Tănase: Fonduri către primăriile dumneavoastră? 
Victor Ponta: Aia a fost o altă măgărie, dacă pot să vorbesc aşa, îmi cer scuze 

despre o doamnă, să vii să spui: eu am furat voturi, dar am furat voturi pentru că PSD s-a 
înţeles cu guvernul. Care guvern? Guvernul Boc? Guvernul doamnei Anastase? Era o 
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aberaţie generală. Dar vreau să spun altceva, de ce cred că bătălia este foarte 
importantă. De la cel mai cultivat şi mai neinteresat om de politică până la cel mai 
necultivat şi mai dezinteresat de politică, e foarte simplă. E vizual. S-a uitat la televizor, a 
văzut-o pe doamna Anastase şi pe Sever Voinescu, a văzut, sunt 80, ăia 170, ca să îmi 
fure mie legea pensiilor. Dacă noi.... am avut o discuţie cu Crin Antonescu pe tema asta 
înainte să facem anunţul acela cu suspendarea preşedintelui dacă promulgă legea. Şi am 
spus avem următoarele variante. Ori să nu facem nimic şi atunci o să ni se spună sunteţi 
nişte complici cu ăştia sau sunteţi nişte fraieri, ori să ducem această bătălie cu riscul că o 
vor ţine în braţe pe Roberta Anastase. Dar e un risc în care... Eu sunt convins că PD-L, în 
fiecare zi în care o ţine în braţe pe Roberta Anastase, se decredibilizează şi plăteşte un 
preţ îngrozitor pentru ceea ce au făcut. Una e să strig eu puterea fură! Şi alta este să 
vadă tot românul la televizor că erau 80, şi nu 170. 

Miruna Munteanu: Opoziţia nu avea, după părerea mea, nici o alternativă. Nu se 
putea ignora o acţiune de magnitudinea asta. 

Victor Ponta: Asta încerc să spun şi eu. 
Stelian Tănase: Suspendarea preşedintelui, asta e ţinta pe care aţi lansat-o pe 

piaţa politică chiar dumneavoastră. 
Victor Ponta: Nu, şi nici nu a fost. Şi am avut o dispută destul de aprinsă pe tema 

asta cu domnul Voiculescu, care susţinea că trebuie să îl suspendăm pe Băsescu. Am 
spus nu, nu sunt de acord. Nu îmi place de Băsescu. Dar oamenii o să spună daţi jos 
guvernul, că guvernul ne dă nouă pensii, salarii! 

Stelian Tănase: Deci ţinta e guvernul, nu Băsescu, asta vreţi să spuneţi? 
Victor Ponta: Exact. În momentul în care Traian Băsescu s-a băgat, absolut 

nejustificat, că el putea să vină să spună nu ştiu ce a fost în Parlament, nu mă bag. Putea 
să spună lucrul ăsta. Dar s-a simţit obligat, a luat-o în braţe pe Roberta Anastase. N-a 
apărat-o nimeni de la PD-L. El a venit şi a zis, ba a fost bun votul, ba e corect ce s-a 
întâmplat. Mai mult, am primit un comunicat că ne-a cerut FMI legea pensiilor. Am zis: 
FMI scria acolo că cerea să furăm voturi la legea pensiilor? Hai să o trecem, sunteţi 
majoritari. În momentul în care Traian Băsescu practic a legalizat frauda din Parlament, 
reacţia noastră era absolut logică şi am şi precizat. 

Stelian Tănase: Dar nu deschideţi procedura de suspendare. 
Victor Ponta: Nu. Decât dacă semnează decretul de promulgare şi practic devine 

favorizarea infractorului. Cam pentru ce a fost arestat domnul Vîntu, cam tot aia e. 
Stelian Tănase: Mulţumesc foarte mult, trebuie să ne despărţim. Cred că a fost o 

ediţie interesantă cu cele trei subiecte pe care vi le-am propus. Urmează cel mai 
important jurnal al Realităţii TV, la ora 18:00. La 18:15 premierul Boc cu declaraţii la 
guvern, o să le vedeţi. De la 23:15 avem „Bucureşti strict secret, bombardamentul de la 
4 aprilie asupra Bucureştilor”, un weekend plăcut. 

 


